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ن شناسى ،تدبر نیکو در زندگى
هیچ بندهاى حقیقت ایمانش را کامل نمىکند مگر این که در او سه خصلت باشد :دی 
(بحار االنوار ،جلد  ،78صفحه  ،339حدیث )1
و شکیبایى در مصیبتها و بالها.
مشهد اذان ظهر  12:31غروب آ فتاب 19:09

تازههای مطبوعات
••شــرق  -اکبر ترکان در سرمقاله این روزنامه با
تیتر «محض عبرت مسئوالن» نوشت« :گــزارش
دیــوان محاسبات کشور درخصوص حسابهای
سال  ... 97اگرچه موجب انتقاد ریاست محترم
جمهوریشدامادیوانمحاسباتبهحقواردمسئله
بسیار با اهمیتی شده است که نباید از کنار آن به
سادگی عبور کنیم 40 .سال است این موضوع در
بودجههای سنواتی مورد غفلت واقع شده است...
از گزارش خوب دیوان محاسبات عبرت بگیریم و
بساطارزارزانراجمعکنیم.بااینکاردیگرمقامات
سیاسیاعمازنمایندگانمجلسیادیگرانبهدنبال
تجار برای تخصیص ارز ارزان به دستگاهها مراجعه
نمیکنند .بساط حرامخواری کوچک میشود و
ثروت باد آورده کاهش مییابد .دیگر با ارز دارو ،زین
اسبواردنمیشودو»....
••وطن امروز  -پیشنهاد دریافت وام پنج میلیارد
دالری از صندوق بینالمللی پول برای مقابله با
کرونا ،تنها در صورتی از سوی این نهاد پذیرفته
میشود که ایران شروط صندوق را برای دریافت
وام بپذیرد .با توجه به نفوذ آمریکا در ایــن نهاد
بینالمللی ،احتما ًال شرط آنان همکاری ایران با
 FATFخواهدبود.
••شرق « -نون خ» چه در فصل اول و چه در همین
فصلدرحالپخش،عالوهبرامتیازمهموانکارناپذیر
خـــروج دوربــیــن از موقعیت تــکــراری پایتخت،
بزرگراهها ،آپارتمانها و حتی خانههای فقیرنشین
پایینشهرشکهازفرطتکرارنخنماوکماثرشدهاند،
بهواسطهروایتماجرادربطنمناطق ُکردنشینکه
درسریالهاینمایشی،کمتربهجغرافیاوفرهنگو
رسوم آن پرداخته شده است نیز اثری تحسینآمیز و
قابلاعتنابهنظرمیرسد.حاالبعدازمعرفیفرهنگ
و اتمسفر دلنشین استان مازندران در مجموعه
«پایتخت»،یکدنبالهدیگرهمدرفراگیرترینرسانه
نمایشی کشور داریــم که بخش دیگری از ایــران
دوستداشتنیرابهتصویرمیکشد.

انعکاس
••رویــداد  24نوشت  :متبحری عضو اتحادیه
بارفروشان تهران گفت که مافیای پنج نفرهای با
عرضهنکردنمحصوالت،قیمتهاینجومیاعالم
کردهاندوکاالهایموردنیازمردمرااینگونهعرضه
میکنند .وی با بیان این که اسامی مافیای لیمو
شیرین و لیمو ترش را اعالم کردهایم ،میگوید:
متاسفانه با آن که اسامی آنهــا نیز اعــام شده
همچنان وضعیت گرانیها ادامه دارد.
••تابناک نوشت :گفته میشود مهدی محمدنبی
دبیرکل جدید فدراسیون فوتبال طی ایمیلی به
دراگان اسکوچیچ سرمربی کروات تیم ملی از او
خواست به جای مکاتبه با محمدرضا ساکت ،از این
به بعد با اموربین الملل فدراسیون و مهدی خراطی
مسئول اجرایی تیم ملی در ارتباط باشد.همچنین
خبرنگار تابناک باخبر شده که محمدرضا ساکت
ماشین دراختیاری را که فدراسیون به او داده بود
هنوززیرپاداردوکسیصورتجلسهتحویلخودروی
ال  ۹۰فدراسیون فوتبال را هم ندیده است!  
••رویـــــداد  24نــوشــت :نــشــریــه آمــریــکــایــی
اکونومیست در گزارشی با اشاره به توصیه عباس
تبریزیان روحانی مدعی طب سنتی برای استفاده
از پنبه آغشته به روغن بنفشه ،به توصیههای غلطی
که در ایران برای پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا
تجویز شده ،پرداخته است.
••آخریننیوزنوشت:مسعودبارزانیرئیسسابق
اقلیم کردستان عراق از اقدام ایران در ارائه مهمات
بهنیروهایپیشمرگهبرایمقابلهباگروهتروریستی
داعشدرزمانحملهاینگروهدرسال ۲۰۱۴تقدیر
کرد .وی در گفت وگو با شبکه «ام بی سی» اعالم
کرد« :شهید سردار قاسم سلیمانی» ،فرمانده سپاه
قدس که چند ماه پیش در حمله تروریستی آمریکا
به شهادت رسید ،در روزهــای نخست حمله گروه
تروریستی داعش به شمال و غرب عراق با او تماس
گرفت.بارزانیتوضیحدادشهیدسلیمانیازاودرباره
نیازهایشانبرایمقابلهباحملهداعشسوالکردهو
اونیزازفرماندهسپاهقدستقاضایمهماتضدتانک
کردهوسرانجامایراندوهواپیمایحاملاینمهمات
راارسالکردهاست.
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واکنش ظریف و ربیعی به گزارش خراسان درباره ژئوپلیتیک پساکرونا

فرصتیارگیریدراروپایدوم
هادی محمدی – ویروس کرونا همچنان در دنیا و به ویژه اروپا قربانی
می گیرد و کشورها سخت مشغول مبارزه با این بالی فراگیر شده اند،
بالیی که دیگر غنی و فقیر نمی شناسد و آینه ای شده برای رخ نمودن
ضعف دولت های به ظاهر قوی و ثروتمند .در گــزارش روز پنج شنبه
روزنامه خراسان با تیتر «کرونا؛ فرصت یارگیری در اروپــای دوم» به
بررسی ابعاد ژئوپلیتیک بحران کرونا برای ایجاد ارتباط های جدید بین
المللی به خصوص با برخی کشورهای اروپایی نظیر ایتالیا ،اسپانیا و به
طور کلی دسته ای از کشورهای اروپایی غیر تروئیکا موسوم به «اروپای
دوم» پرداختیم و تاکید شد که استفاده از این ظرفیت ها الزاماتی دارد.
حاال در گزارش پیش رو نظر دو مقام ارشد دولتی یعنی وزیر امور خارجه
و سخنگوی دولت را که اتفاقا در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های
دولت نقش مهمی دارند ،جویا شدیم.

▪تــمــاس هـــای ایــــران بــا برخی
کشورهای اروپای دوم

محمد جــواد ظریف در گفت و گو با
خراسان ،اقــدام اصلی در این حوزه
را مربوط به دیپلماسی عمومی می
داند.ویدرپاسخبهاینسوالماکهآیا
در شرایط بحران کرونا و جدی بودن
تلفات و ابتالها در کشورهای اروپایی
همچوناسپانیا،ایتالیا،هلند،بلژیک
و  ...که ما به عنوان «اروپای دوم» از آن
ها یاد می کنیم  ،فرصتی برای نزدیک
شدن به این بخش از اروپا ولو در حد
ابراز همدردی های حقیقی ،مشاوره
هــای پزشکی و درمــانــی و  ...ایجاد
کرده ایم تا در پساکرونا بتوانیم روابط
بهتری را با کشورهای دیگر غربی پایه
گــذاری کنیم و عمق بخشیم؟ اظهار
کرد :وزارت امور خارجه ضمن تماس
های تلفنی با برخی از وزیران خارجه
ایــن کشورها همچون ایتالیا  ،ابــراز
همدردی و اعالم آمادگی جمهوری
اسالمی ایران برای همکاری و کمک
های احتمالی برای مقابله با ویروس
کرونا را منتقل کرده و این روند با توجه
به ادامــه وضعیت بحرانی و نیازهای
انسانی که در همه دنیا وجــود دارد،
همچنان ادامه خواهد داشت .ظریف
تصریحکرد:مابایددرشرایطکنونیاز

نظر دیپلماسی عمومی  ،سیاست
خارجی فعالی داشته باشیم که
این موضوع در دستور کار دستگاه
دیپلماسیکشورماناست.
▪ربیعی  :ابتدا نیازمند منطقه ای
قویبرایاینجنگبزرگهستیم

علیربیعینیز درگفتوگوباخراسان،
ابتدا از نظم جدید کرونایی می گوید
و این که جهان پس از کرونا دچار نظم
بین الملل جدیدی خواهد شد .وی
با اشــاره به اقدامات اخیر آمریکا در

افزایش تحریم ها علیه ایران ،فشار به
کشورهای اروپایی و سنگ اندازی در
کار سازمان بهداشت جهانی گفت :
ایــن اقــدامــات باعث شــده تا دنیا به
این نتیجه برسد که نیاز به یک جهت
گیری جهانی جدید اســت .ربیعی
بــا تاکید بــر ایــن کــه باید مناسبات

جدیدی را در منطقه خود بر مبنای
مبارزه با کرونا شکل دهیم ،اضافه
کــرد :نیازمند منطقه ای قوی برای
این جنگ بــزرگ هستیم و در ادامه
باید به سمت مناطق دیگر برویم .
کشورهای پیرامون ما پرجمعیت و با
وضعیت بهداشتی نامناسبی هستند
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که در اولویت ما قرار دارند .سخنگوی
دولت کمک های ایران به کشورهای
دیگر را در مرحله اول تنها محدود به
انتقال دانــش و فناوری دانست و در
خصوصهمکاریباکشورهایموسوم
به اروپای دوم نیز اظهارکرد :امروز می
توانیم در محدوده کمک های علمی و
تبادلتجربهدرقالبسازمانبهداشت
جهانیوروابطدوجانبه،همکاریهای
خوبی را تنظیم کنیم و این آمادگی
وجودداردامابرایکمکهایپزشکی
باید ابتدا در تامین مصرف داخلی در
حوزهپزشکیاشباعشویم.سخنگوی
دولتیکخبرخوبدرعرصههمکاری
های پزشکی احتمالی میان ایــران و
اروپا نیز داشت و گفت :طبق اطالعی
کهآقایستاریمعاونعلمیوفناوری
ریاستجمهوریدردولتمطرحکرد،
االن برخی کشورهای مطرح اروپایی
و توسعه یافته خواهان ونتیالتورهای
ما هستند اما تصمیم این بوده که ابتدا
نیاز داخل تامین شود و زمانی به اهدا
یا صادرات ونتیالتور به دیگر کشورها
بپردازیم که وزارت بهداشت ما اعالم
کند نیازی به ونتیالتور نداریم .وی در
انتهاتاکیدکرد:دربحثانتقالدانش،
معاونت فناوری و شرکت های دانش
بنیان این آمادگی را دارنــد و همین
االن و در آینده نیز گفت وگو ،همراهی
و همدلی به منظور ایجاد اجماع برای
مقابلهباکرونارادرمنطقهوکشورهای
اروپاییدردستورکارقراردادهایم.

خبر مرتبط

استفاده روسیه از «کووید  »۱۹برای نفوذ در اروپا
العرب در مقاله ای درباره فرصت ژئو پلیتیک کرونا نوشت :زمانی که ویروس
کرونااروپارادرنوردید،روسیهباشیوعآنمواجهنبودوبههمیندلیلازفرصت
استفاده کرد و با اعالم آمادگی برای ارائه کمک به کشورهای اروپایی ،جنگ
روانیوتبلیغاتگستردهخودرادراینزمینهبهراهانداخت.دربحبوحهبحران،
روسیهآمادگیخودرابرایکمکبهایتالیایبحرانزدهازویروسکرونا،اعالم
کردبهویژهکههمهکشورهایاروپاییسرگرممسائلداخلیوامورشهروندان
خودبودند.باپذیرشاینکمکهاتوسطایتالیا،اقداماتگمراهکنندهروسیه،
از دامن زدن به سناریوی توطئه آمیز بودن ویروس کرونا توسط آمریکا گرفته تا
برجسته کردن شکست اتحادیه اروپا و ناتو در کمک به ایتالیا ،آغاز شد .هدف
روسیهازتمامیایناقدامات،تحریکاروپاییهاعلیهیکدیگروزیرسوالبردن

آمریکاوماهیتاتحادیهاروپاوهمچنینپیمانآتالنتیکشمالییعنیدشمنان
سنتیمسکوست.درعینحالیکهباایناقداممیتواندگروههایدستراستی
وناسیونالیستافراطیراکهبهدنبالفروپاشیاتحادیهاروپاهستند،تقویتکند.
بهعبارتدیگرایناقداماتروسیهبهمنظورمحدودکردناروپاوتوانمندیهای
بالقوه آن و کاهش اعتماد به چنین تشکیالتی صورت گرفت که در نهایت یک
دستاوردمهمبرایروسیهبهشمارمیرود.دومینگامروسیه،ارسالتجهیزات
بهداشتیوضدعفونیکنندهدرقالبهیئتهاینظامیبهایتالیاواستقرارآنان
درقلباینکشورعضوناتوبود.هرچندبهگفتهبرخیکارشناسانایتالیاییبه
ایننوعکمکهانیازنبوداماروسیهخواستباایناقدام،پیامپیروزیخودرادر
مقابلرقیباناروپاییاشاعالمکند/.منبع :دیپلماسی ایرانی

سیاست و کرونا
ناصرفکوهی
جامعهشناس

مهار نظام های
دموکراتیک؟
کرونا،نهبهخودیخودبلکهدرواکنشهاییکه
دولتها به آن نشان دا دهاند و اغلب با گفتمان
پزشکیشدن جوامع انسانی خود را توجیه
میکنند،شایدگویاییکتمرینعمومیبرای
بزرگترینفرایندمهارزدنوپسرفتنظامهای
دموکراتیک از انقالب صنعتی تا امروز بوده و
نتیجه آن میتواند برای آینده انسانیت تعیین
کننده باشد...باید موضوع را به رابطه حوزه
عمومیوحوزهخصوصی،حفظدستاوردهای
دموکراتیکیاتخریبآنها...باکمترینحداز
دموکراسی و بیشترین حد از تبعیض بر اساس
ثروت و قدرت اجتماعی ،کاهش دموکراسی یا
بامحدودیتکاملآندانست/.شرق

محمدجوادحقشناس
فعالاصالحطلب

اعتراف
کرونایی
باید اعتراف کنم که ســال هاست زندگی
فــردی و خانوادگی را فــدای فعالیت های
اجتماعی کــرده و کارنامه درخشانی نزد
خــانــواده نـــدارم امــا ویـــروس کــرونــا فضای
جدیدی را برایم خلق کرد تا در روزهای اخیر
بیشتر وقت خود را در منزل سپری و فعالیت
های خود را از طریق فضای مجازی دنبال
کــنــم...در ایــن شرایط درک دقیق تــری از
فضای درون منزل و بودن در کنار خانواده
پیدا کــردم و توانستم رویکرد قبلی خود را
اصــاح کنم ...بعد از سپری شــدن دوران
بیماری و قرنطینه هم فرصت بیشتری برای
ارتباط با خانواده خواهم داشت/ .ایسنا

حسینمرعشی

حزبکارگزاران

تمجید
از دولت
با توجه به محدودیتهایی که کشورمان در
بحران کرونا با آن مواجه بوده است ،دولت
توانسته در کم کردن مشکالت اقتصادی
بسیار موفق عمل کند .همه دلسوزان کشور
در حال فکر و ایده پردازی هستند و دولت
هم ایدهها را بررسی میکند و حتما اقدامات
تکمیلی هم باید انجام شود ولی برای اولین
بــار اســت کــه در ســا لهــای اخیر مجموع
نظام ،قوا و نها دهای مختلف با هم متحد
بودند ...و تا این جا ایران کشور موفقی در
مهار کروناست ،البته فرهنگ و نقش مردم
هم در این عرصه بسیار مهم است/.باشگاه
خبرنگاران

پروندهانتخاباتمجلسیازدهمبستهشد
ایلنا-سخنگویشوراینگهبانازتأییدصحت
برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس در
چهار حوزه انتخابیه باقی مانده در این شورا
خبردادوگفت:اینحوزههاشاملبندرعباس،

قشم ،ابوموسی ،حاجی آبــاد و خمیر ،نــور و
محمودآباد؛جهرموخفروصومعهسرا بود.
کدخدایی همچنین گفت :با توافق وزارت
کشور فع ً
ال مقرر شده است که مرحله دوم از

یازدهمین دوره انتخابات مجلس ،شهریور
برگزار شود مگر این که وضع مهار بیماری
کرونا به گونهای باشد که بخواهیم تصمیم
جدیدی در این باره بگیریم.

ابراهیمفیاض
جامعهشناس

دولت
ترسو
دولت اصال این جنگ را باور نکرده است.
این ویروس میجنگد ،میکشد و زندگیها
را نابود میکند .قدم اول برای جنگ ایجاد
نظم اســت .این دولــت اما حتی نمیتواند
بگوید که کدام اداره باز باشد و کدام تعطیل.
همه را باز یا تعطیل میکند .حتی نمیتواند
بگوید که چقدر از کارمندان فالن اداره که
مردم به آن نیاز دارند ،سر کار آیند ...جنگ
فرمانده و قرارگاه میخواهد اما این دولت
هر روز یک حرفی میزند...دولت چون ترسو
است فعال گفته جان مردم فدای اقتصاد.
یعنی مردم بمیرند تا اقتصاد زنده بماند/.
نامه نیوز
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باالخرهنحوهمقابلهبازمین
خواریساماندهیمیشود
بــر اســاس دســتــور جدید یــک مقام مسئول به
تعدادی از سازمان های دولتی ،مقرر شده با
توجه به دستور سال  97هیئت وزیــران مبنی
بر طراحی و پیاده ســازی سامانه پنجره واحد
"مدیریت زمین" ،ظرف مدت شش ماه و با توجه
به نیازمندیهای کارگروه فرا قوهای مبارزه با
ن خواری ،این سامانه را اجرایی کنند تا کلیه
زمی 
مجوزها و خدمات ارائه شده در حوزه اراضی و
امالک کشور صرفا از طریق درگاه الکترونیکی
این سامانه به متقاضیان ارائه شود.

ارتش

پهپادهایجدیدارتش
چهویژگیهاییدارد؟

هواپیماهایبدونسرنشینرزمیوچندمنظورهدر
مراسمی  با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلحدراصفهانتحویلارتشجمهوریاسالمی
ایــران شد .به گــزارش دفــاعپــرس ،امیر سرتیپ
«امیر حاتمی» در این مراسم اظهار کرد :در ایام
بزرگداشتروزارتش،توفیقیافتیم تعدادانبوهی
ازهواپیماهایبدونسرنشینچندمنظورهرزمی،
شناسایی و هــدف از نسل پهپادهای «جــت»،
«ابابیل»۳و«کرار»راکهمتخصصانصنایعهوایی
موفق به بومیسازی ،تولید انبوه و ارتقای تمامی
سامانههای آن شدهاند ،به نیروی پدافند هوایی
ارتش و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی
ایرانتحویلدهیم.
▪مشخصاتفنیپهپادهایارتش

وزیر دفاع در تشریح مشخصات فنی هواپیماهای
جت بــدون سرنشین چندمنظوره خاطرنشان
کرد :این پهپادها با وزنی بیش از  ۴۷۰کیلوگرم
و  ۹۰۰کیلومتر بر ساعت سرعت پروازی قابلیت
اوجگیری و انجام عملیات در ارتفاع  ۴۰هزار پا را
دارد.وزیردفاعوپشتیبانینیروهایمسلحافزود:
برد این پهپادها هزار کیلومتر و مداومت پروازی
آنها  ۱۸۰دقیقه است .وی همچنین در تشریح
قابلیتهایپهپادهایابابیل ۳گفت:اینپهپادها
یک پرنده شناسایی رزمــی میانبرد با قابلیت
حمل محمولههای مختلف الکترواپتیکی و رزمی
بوده که مأموریت اصلی آنها جمعآوری و ارسال
دادههــای مأموریتی تصویری اپتیکی در مناطق
مختلف کشور و همچنین انجام عملیات تهاجمی
رزمیعلیهاهدافمدنظردرشعاععملیاتی۱۵۰
کیلومتریاست.
▪قابلیتحملورهاسازیمحمولههایانفجاری
سنگین

حاتمیدرخصوصقابلیتهایپهپادهایکرارنیز
تصریحکرد:پهپادکرارپهپادیرزمیواستراتژیک
است که قابلیت حمل و رهاسازی محمولههایی
در کالس هواپیماهای با سرنشین را دارد و به
توانمندیهای رزمی و انتحاری مجهز شده است.
وزیــر دفــاع پهپاد رزمــی کــرار را پهپادی نقطهزن
دانست که با موتور توربوجت بهمنظور مأموریت
رزمیعلیهاهدافسطحیاستفادهمیشود.

